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Kalbėti apie Lietuvos istoriją, ypač senąją, nėra
labai paprasta. Lietuva į istoriją, vakarietišku istorijos mokslo supratimu, įkrenta XIII a. kai atsiranda daugiau rašytinių šaltinių, kalbančių apie
Lietuvių valstybę (šaltiniai išimtinai nepasaulietiniai). Šiuo metu vyrauja požiūris, kad Lietuvos valstybė susiformavo būtent XIII a. viduryje
vieninteliam karūną gavusiam Lietuvos valdovui
Mindaugui ėmus jungti žemių kunigaikščių valdas į centralizuotą darinį, netikėtai, per šimtmetį,
tapusį viena didžiausių Europos valstybių. Ši epocha paženklinta kruvinų politinių – religinių karų.
Vėliau Lietuvos valstybingumas blanko, sekė unijų
su Lenkija amžiai, pasibaigę šiltu Jekaterinos II
prieglobsčiu. Nuo XVIII a. pabaigos iki XX a. Lietuva iš esmės nežymima žemėlapiuose, išskyrus
dvidešimtį tarpukario valstybingumo metų, iš
esmės lemiamų moderniam Lietuvos valstybingumo supratimui. Lietuva šiandien, kaip ir tarpukariu – tautinė valstybė, jai susiformuoti reikalingos
prielaidos glūdi sudėtinguose XIX a. procesuose –
tautų imperijų formavimesi. Todėl būtent šiandien
kyla klausimas ar XIX a. struktūros vis dar reikalingos, būtinos. Postmodernioji mintis siūlo pasaulio
kaip kaimo modeliuotę, taip gi ji pamažu užmiršta
ir nacionalines tapatybes protingai siūlydama
neužmiršti tradicijų ir klasikinių vertybių.

Tik ar tokia jauna, vos pilnametystės sulaukusi,
valstybė pasiruošusi priimti šiandienos iššūkius?
Turbūt taip, juk Lietuva – drąsi šalis (bent jau parlamentas mato ją tokia).
Šiandieną vėl įmanoma žvilgsnį į regioną, kuriame
esame, kreipti panašiomis sąlygomis, kaip XIII a.
jeigu darysime prielaidą, kad didžioji Rusia nėra savo
galybės viršūnėje, o regionas geopolitiškai tebėra
inertiškas (gal kiek įžūliai, leidžiant sau nekreipti
dėmesio į šlubuojantčią žilagalvę ES). Ukraina, Baltarusija ir Lietuva turi nemaža bendros istorijos, kuri
pastaruosius kelis šimtus metų įvairių ideologijų buvo
sėkmingai ignoruojama, nors pastarojo dešimtmečio
Lietuvos užsienio politikos kursas linksta palaikyti
draugiškus ir solidarumu grindžiamus santykius
(ypač su Ukraina). Taigi vėl darosi įmanoma kalbėti
apie galimybę sukurti naują, strategiškai unikalią,
nūdienos geopolitiniame kontekste, politinę –
ekonominę struktūrą, apimančią Lietuvą, Ukrainą
ir Baltarusiją, ir turinčią potencialo iš esmės performuoti regiono galios centrus (drąsi vizija drąsiai
šaliai). Šioje vietoje gali kilti abejonė dėl neva akivaizdaus nesuderinamumo, tačiau nesuderinamumas
ir žymiai akivaizdesnis veikiau yra dirbtinė ir niekada
neveikusi „Baltijos šalių“ sruktūra, taip „natūraliai“
susiklosčiusi po Sovietų imperijos griūties.
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Lietuva į „istorijos rašymą“ smarkiai pavėlavo, o ir
ją rašė įvairių režimų atbukinta plunksna. Nereikėtų
stebėtis, kad jėzuitiška istorijos rašymo tradicija universitete ir liko jėzuitiška (sekuliarizuota, tačiau ne
dedogmatizuota), nors dabarties istorikams ir reikėtų iš
romantikų, nepažinusių istorijos mokslo, kaip siekančio
pasakyti „kaip ištikrųjų buvo“,
pasimokyti drąsos stojant
prieš negailestingą „faktų
diktatūrą“(nepaslaptis,
kas diktavo faktus). Taigi šiandien nuo Romos,
diktatūros ir idealogijos įtakų
apvalytas Istorijos mokslas
vis dar traktuoja Lietuvos
(Lietuvos vartoju siekiant
susitarimo, o ne tikslumo)
proistorę, kaip neraštingą,
„primytiviai organizuotą“ ir
stabmeldišką.
Pav. 1.1

Nūdieną populiaru kalbėti apie lietuvių identiteto
problemas, šios temos aktualumas ar prasmingumas išties nekelia abejonių, o istorija, žinia, yra
neatsiejama savimonės dalis. Todėl kviečiu į praeitį
pažiūrėti šiek tiek kitaip, nei tai siūlo daryti vyraujantis diskursas, kartu būtovėje randant modelių ar
būdų įmanomų, aktualizuoti dabartyje, siekiant harmoningo, prasmingo ir džiuginančio būvio.
Esu surinkęs ir pagal naujausius tyrimus modifikavęs 4
hipotezes, kurios viena kitą
papildo ir paaiškina, taip
sudarydamos vientisą teoriją
apie baltų/slavų regiono raidą
nuo žmonių atsikraustymo iki
krikščionybės priėmimo. Toliau pateiksiu šias hipotezes
ir svarbiausius faktus (nepateikiu jų visų, nes tai jau
sudarytų neploną knygą), kurie man leidžia jas kelti.

1. Tarp Maskvos ir Berlyno
bei Baltijos ir Juodosios jūros Pav. 1.2
egzistavo vieninga kultūra.
Visų pirma, remiuosi naujausiais genetiniais ir antropologiniais tyrimais, pirmiausia V. Kučinsko studija
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„Genomo įvairovė: lietuviai Europoje“ ir pačiais naujausiais interviu, bei Rimanto Jankausko studijomis.
Pasak jų, genetiškai ir išoriškai yra panašiausios baltų
ir slavų etninės grupės, tiek lyginant dabartinius
žmones ir ypač archeologiniuose kasinėjimuose randamus
palaikus. Sekantis šaltinis yra
kalbotyros tyrimai. Egzistuoja
trys slavų atsiradimo teorijos, bet remiantis naujausiais
prūsų ir pietų bei rytų slavų
lyginamosios kalbotyros tyrimais (remiuosi daugiausiai
Vladimiru Toporovu ir Vytautu Mažiuliu, šios studijos
aprašytos daugelyje jų knygų,
kaip pavyzdį galiu pateikti
Vytauto Mažiulio “Baltų ir
kitų indoeuropiečių kalbų
santykiai”)
įtikinamiausia
yra teorija sakanti,
jog slavai buvo
pakraščių protobaltai stipriai paveikti kitų kultūrų įtakos.
Trečiasis šaltinis yra tautosaka. Stebinantys panašumai tarp slavų ir baltų mitologijos (trinario pasaulio medžio motyvas,
žalčio, vandens simboliai) išsamiausiai
archeomitologiją tyrė Marija Gimbutienė,
todėl remiuosi daugiausia jos studijomis
„Senoji Europa“; „Senovės baltų simboliai“. Taip pat labai
svarbus ir, mano
manymu, raktas į
senąsias slavų ir
baltų kultūras yra
dievas,
priimtas
laikyti
pagrindiniu
senajame
slavų
tikėjime
– Šventovydas (Sventevith,
Svetovid, Suvid, Svantevit,
Svantovit, Svantovít, Swantovít, Sventovit, Zvantevith,
Świętowit, Światowid, Sutvid,
Vid) (pav.1.1). Vis dėl to aš
manau, kad jis buvo ne tik
slavų, bet slavų ir baltų esminis
simbolis. Dievas Šventovydas
yra keturių veidų dievas su skirtingų spalvų keturiomis pusėmis. Kiekviena pusė yra pažymėta skirtingu
simboliu. Slavų etnologai teigia, kad spalvos galėjo
buti susijusios su skirtingų spalvų Rasų egzistavimu

Rugijos (Rugen) ir Romuvos alkvietės
Baltai
Slavai

Pav. 1.3 a

(remiuosi Ales Biely “Chronicle of Ruthenia Alba”
(pav.1.2)). Negana to, jei jau X amžiuje egzistavo
vienybės suvokimas (savęs identifikavimas kaip rasų),
tai aš esu linkęs eiti dar toliau ir teigti, kad simboliai,
pavaizduoti ant skirtingų Šventovydo pusių, yra gana
sudėtingo valstybės aparato, pasiskiršiusio funkcijomis tarp regionų simboliai. T.y. sugretinus žemėlapius
ir Šventovydo padėtį gauname, kad Baltoji Rasa buvo
Maskvos kunigaikštystės teritorijoje, Raudonoji Rasa Galicijos teritorijoje, na, o Juodoji Rasa yra žymima šiaurės
vakarų Baltarusijoje, visdėlto,
teritorija turėjo buti gerokai
didesnė turint omeny, kad
centrinė
slavų
šventykla
Arkonoje buvo gerokai nutolusi nuo žemėlapiuose randamos Juodosios Rasos ir atskirta
baltų žemėmis (neįtikėtina,
kad centrinė etninės grupės
šventykla būtų tukstančius
Pav. 1.4 kilometrų nutolusi nuo etninės
grupės pakraščio (pav.1.3)). Taigi remdamasis šiais faktais priskiriu Juodajai Rasai
teritoriją iki pat Rugijos salos, įskaitant visas baltų
žemes.
Remiantis J.K. Chaterjii studija „Balts and Aryans“, slavų/baltų regione gyvenę gyventojai buvo
tie, kurie įkūrė Indiją ir suteikė jai kalbą ir religiją.
Šio išvados buvo padarytos po ilgų kalbotyros,
senosios religijos tyrimų, įrodyti ar paneigti tai
dabar nėra mūsų tikslas. Tačiau tai parodo, jog ne
bereikalo, lyginamosiose mitologijos studijose jau
įprasta nagrinėjant baltų tikėjimą jį lyginti su indų
religinių sistemų palikimu (tai savo studijose darė

ir G.Beresnevičius). Todėl rekonstruojant baltų/
slavų pasaulėžiūrą remiuosi ir indiškais šaltiniais.
Didžiausia problema kalbant apie Šventovydą –
šio dievo ikonografijoje aptinkami simboliai. Ne
visi jų yra aiškūs tačiau, lygindami Šventovydo ir
Brahmos vaizdavimą (pav.1.4) galime prieiti labai
idomių ir logiškų išvadų. Rytinė Šventovydo pusė
kelia mažiausiai bėdų, joje pavaizduotas vyras,
o aukščiau žirgas ir kardas – akivaizdu, jog tai
karių simbolis. Ši pusė yra balta ir žiūri į Baltąją
Rasą, tai sutampa ir su baltiškais spalvų simboliais (balta simbolizuoja vyrą (M. Gimbutienė
„Senoji Europa“)). Pietinėje pusėje vaizduojama
moteris, o Šventovydas rankose laiko ragą, tai
yra senas baltų ir slavų derliaus simbolis, labai
panašus į Brahmos laikomą ąsotį, kuris taip pat
yra derliaus ir gėrybių simbolis. Raudona baltų/
slavų kultūroje reiškia moterį, gyvybę ir derlių
(M. Gimbutienė „Senoji Europa“). Daugiausia
klausimų kelia vakarinė pusė. Joje vaizduojamas
neaiškios lyties žmogus, o Šventovydas rankoje
laiko ratuką. Šį simbolį paaiškinti įmanoma lyginant su Brahmos laikomu apvalių karolių veriniu, kuris visą laiką sukamas tarp rankų kalbant
maldas, taip skaičiuojant laiką, tai yra mokslo ir
religijos simbolis. Ši pusė žiūri į Juodąją Rasą,
teritoriją, kurioje buvo dvi didžiausios baltų/slavų
šventyklos: Romuva Prūsijoje ir Arkona Rugijoje. Juoda spalva senojoje pasaulėžiūroje reiškia
mirtį, o kartu ir gimimą, o tai yra transendentinė
dimensija, dėl to tai ir religijos simbolis. Šios trys
pusės ir simboliai labai primena pagrindines tris
indų kastas, greičiausiai panašus susiskirstymas
galėjo būti ir baltų/slavų teritorijoje.
Šventovydo

vaidmenį

baltų

pasaulėžiūroje

Pav. 1.3 b Teritorija kurioje randami baltiški
vietovardžiai
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Vėl pirmiausia remiuosi genetiniais tyrimais, pasak prof. Rimanto
Jankausko, šiai dienai Lietuvoje
genetinį pakitimą, sutampantį
su įsiveržusių 3000 metų prieš
Kristų klajoklių genais, turi tik
20 % populiacijos. Tai yra labai mažas skaičius, kadangi
maišymasis vyko 5000 metų ir
tokioje laiko perspektyvoje tokie
menki skaičiai gaunasi tik esant
ypač mažam donorų skaičiui.
Mažą atvykėlių skaičių įrodo
ir archeologiniai kasinėjimai,
Pav. 1.5 a
šiandien kurganų kultūros
klajoklių pvz. Lietuvos teritorijoje randama vos keletas. Taigi turint omeny tokias aplinkybes yra sunkiai tikėtina, kad šie keli klajokliai būtų pakeitę viso
regiono kultūrą ir kalbą. Tarp Lietuvos mokslininkų
Pav. 1.7 a
vyraujanti nuomonė yra, jog šie
akivaizdžiai įrodo vadinamosios „prūsų bobos“
klajokliai tapo valdančiuoju
(pav.1.5) t.y. statulos,
elitu, tačiau jei jie tapo
kurios dažnai yra tiesiog
valdančiaisias despotais
Šventovydo kopija, taip
net nekomunikuojančiais
pat Šventovydo keturis
su valdomaisiais, tai
kartus pakartota rankų
neįmanoma, jog vietpadėtis sutampa su
iniai perėmė jų kalbą, o
baltiška laidojimo tradicjei jie nebuvo despotai ir
ija (pav.1.6).
komunikavo su vietiniais,
Pav. 1.7 c tai turėjo kultūrizuotis ir
priimti vietinę kultūrą. Mar2. Baltai ir slavai po indoeuropiečių įsiveržimo išlaiko ija Gimbutienė, sukūrusi indoeuropietizacijos
hipotezę,
daug senosios europos kultūros tradicijų.
kurios pagrindinė ašis yra
Pav. 1.5 b
kurganų (pilkapynų) kultūros ir
kalbos (protoindoeuropiečių) plitimas, nepaaiškina
kaip šie karingi pusiau sėslūs gyvulių augintojai
sugebėjo perduoti senosioms Europos kultūroms
savo kalbą (o tai ir yra pagrindinis indoeuropiečių bendrumo
požymis). Mokslininkė taip pat
teigia, kad baltai ir dalis slavų
išsaugo visus matriarchalinės Europos simbolius ir pasaulėžiūrą:
vanduo, gyvatė ir panašūs simboliai išlieka pozityviais, kai
tuo tarpu likusioje Europoje
po indoeuropiečių įsiveržimo
(jų socialinė organizacija buvo
paremta patriarchaliniais principais) jie tampa blogio ir mirties
simboliais. Netgi tikėtina, kad
baltai išlaiko senąjį, ritualinį EuLietuva cia ir dabar - Sarmatijos identitetas
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Pav. 1.7 b

Pav. 1.6

ropos raštą (pav.1.7). Ankstesni autoriai patvirtina
senąją Europos tradiciją: visuomenė buvo egalitarinė
(moterys ir vyrai iš esmės buvo lygūs) ir ginocentrinė
(orientuota į moterį, kaip centrą). Pavyzdžiui, Tacitas
aprašydamas Aesti (aisčius) rašo, jog jie renka gintarą
ir garbiną Didžiąją Motiną. Taip pat ir krikščionių
kronikos pvz. Petro Dusburgiečio „Prūsijos kronika“ teigia, kad Prūsijoje už moters sužalojimą yra
skiriamos du kartus didesnės bausmės, o kariniai
vadai Prūsijoje yra ne paveldimas titulas, o rinkimais
išrenkami pareigūnai (nėra patriarchalinio valdovo,
yra tik gabūs karvedžiai, o jais dažniausiai būdavo
vyrai).

3. Sarmatija buvo baltų slavų valstybė susiskirsčiusi į
tris dalis pagal atliekamą funkciją valstybėje.

Pav. 1.8

Pav. 1.9

Genetiniai 13 sarmatų palaikų tyrimai parodė jog
daugelis Sarmatų gyveno Europoje, o ne Azijoje
(pav.1.8). Tik vienas donoras buvo azijos stepių gyventojas. Tai patvirtina, kad teisūs buvo antikos istorikai ir geografai, lokalizavę Sarmatiją baltų, slavų
ir germanų regionuose, o ne tie, kurie ją lokalizavo
labiau į rytus. Seniausia aptartų Rasų teritorijoje
žymima valstybė yra Sarmatija žymima daugelio antikos istorikų ir geografų. Daugelio antikos autorių

Lietuva cia ir dabar - Sarmatijos identitetas
v

Pav. 1.10 b N. Kuziečio apie 1450
m. sudaryto Vidurio Europos
žemėlapio, išleisto 1491 m. , fragmentas. Jame pirmą kartą įrašyta
LITUANIA MAGNUS DUCATUS
(Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė).

aprašoma teritorija visiškai sutampa su trijų Rasų
teritorija (pav1.9).
Vėliau viduramžių mokslininkai taip pat žymi
Sarmatijos
valstybę
(Lietuvos
didžiosios
kunigaikštystės teritorijoje) (pav.1.10), plintant
krikštui ši geografų žymima teritorija mažėja
pasilikdama Sarmatija tik vis dar pagoniškose
baltų žemėse. Taip pat kai kurie autoriai žymi ne
tik Raudonąją, Juodąją ar Baltąją Rasijas, bet ir
Baltąją ar Juodąją Sarmatijas.
Taip pat daug byloja religinių švenčių kalendoriai
senosios Europos kultūrose. Švenčių pavadinimai
turėjo mažiausiai kisti, dėl to jie yra patikimas
šaltinis aiškinant žodžių santykius. Pvz. žodis
„rasa“ ir žodis „lieta“ baltų kalboje yra sinonimai,
reiškiantys rasą, kuri, pasak mitologijos, buvo
dievų vanduo ir ypač svarbus simbolis. Tai patvirtina ir žodžio „rasa“ reikšmė sanskrite. Šis žodis
reikškia esmę, sultis, vandenį, pagrindą. Keltai
savo pagrindinę šventę vadino Litha (pav.1.11),
ji buvo švenčiama per vasaros saulėgrįžą. Baltai
turėjo tą pačią šventę, kurią vadino Rasa arba Rasos (pav.1.12) ir ji vyko tuo pat metu. Akivaizdu,
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Pav. 1.10 a

kad abi kultūros kažkada turėjo bendrą paprotį.
O dabar palyginkime valstybių pavadinimus
egzistavusius prieš ir po krikšto baltų teritorijoje.
Vietoj krikščionių panaikintos Rasos buvo įsteigta
Lietuva arba, kaip įvardinama seniausiuose
žemėlapiuose, Litau arba Litav. Tai greičiausiai
tas pats žodis kaip keltų Litha, kadangi „t“ ir
„th“ raidžių atskilimas yra gana vėlyvas. Beto,
britai tebeturi išlaikę senajį Lietuvos pavadinimą
Lithuania.

4. Lietuvos ir Prūsijos teritorijoje egzistavo religinis centras. Roma ir vėliau Romos krikščionių
bažnyčia matė Sarmatiją kaip didžiausią grėsmę ir
dėl to atskėlinėjo po nedidelę valstybės pakraščio
dalį ir joje įvesdavo autoritarinį sau palankų
režimą. Galiausiai likus religiniam centrui ir jis
buvo palaužtas XV amžiuje, o bažnyčia sukūrė
mitą apie žiaurių bukų pagonių kraštą.
Turėdami omeny, kad Juodoji Rasa buvo religinis ir intelektualinis centras labai lengvai galime paaiškinti kelis iki šiol neišaiškintus faktus:

visada buvo skiriamos įpatingos
sąlygos krikštui, t.y. nuo pat XIII
amžiaus bažnyčioje egzistavo
nuostata, kad pagonims galima suteikti krikštą tik kalaviju,
tačiau tiek XIII, tiek XV amžiais
Lietuvos valdovams pareiškus
norą krikštytis jiems iš karto buvo
siunčiamos karūnos, paliekant
visišką autonomiją nuo popiežiaus
ar Didžiosios Romos valstybių.
Juodoji Rasa buvo didžiausia
grėsmė Romos bažnyčiai, todėl
suprantama, kad noras priimti
krikščionybę Romos buvo priimamas ypač palankiai. Taip pat
tai paaiškina LDK
fenomeną - būdama
palyginus nedidelė
etninė grupė Lietuvos diduomenė,
pradedant
XIII
amžiumi,
per
šiek tiek daugiau
nei šimtą metų
sugebėjo užvaldyti
didžiulius
slavų
Lietuvių
ir
tautų
plotus,
Prūsų kalbų
įskaitant Maskvą
archaiškumas
ir Kijevą. Slavai
(kadangi
net
kviesdavosi
tai buvo inlietuvius būti jų
telektualinis
kunigaikščiais.
centras, tai
Todėl tikėtina, kad
jis ilgiausiai
regiono gyventojai
išlaikė ir savo
atsiminė iki krikšto
kultūrą atsibuvusią vienybę.
laikydamas
Taip pat regiono
kitų kultūrų
kultūrą
Pav. 1.10 c Vidurio Europos žemėlapis iš S. Munsterio „La cos- aukštą
įtakai), Lietu- mographie universalle...”; XVI amžiaus vidurys. Žemėlapio įrodo
sofistikuovos krikštas viršuje užrašas „Nuo demokratinės Lenkijos Karalystės šita tos
pagoniškos
tik XV amžiuje Sarmatija taip pat yra šeimininko remiama pertvarkyti šalį į „šventyklos“, ku(kadangi tai tinkamą karalystei”. Pačiame žemėlapyje yra įrašas LITTAW. rios kaip paaiškėjo
buvo religinis
po naujausių tyrimų
centras, jis ilgiausiai atsilaikė kitos religijos spau- yra tikslios menulio ir saulės observatorijos (Dr.
dimui), taip pat tai paaiškina ir faktą, kodėl LDK Libertas Klimka „Birutės kalnas“) .
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Dabar priimta lietuviams save tapatinti su vakarų kultūra, jai atstovauti
ir „vakarietiškai“ mąstyti apie save.
Žinia, vakarietiškos kultūros pagrindą
sudaro antikinė graikų/romėnų bei
nuo vidurinių amžių laike tįstanti
krikščioniškoji tradicijos. Ši vakarų
kultūra, linkusi į perdėtą savivertės
jausmą, buvo ir tebėra labai ekspansyvi, ką puikiausiai parodo didingas kolonializmo ir imperializmo žydėjimas
bei yrančios tvarkos griuvėsiuose
iškilusi ekonominė – kultūrinė globalizacija. Tokiomis sąlygomis,
nūdienos žmogus linkęs priimti bet
kokius kultūrinius elementus ir juos
maišyti. Todėl teksto viršuje išdėstyti
faktai įgauna svarbą – įmanoma perimti mąstymo ir gyvensenos modelius
iš savitos regionui būdingos kultūros,
apie kurią žinoma ne taip ir mažai.

Visa,
kas
išdėstyta prieš
tai svarbu keliais aspektais
– kaip dar vienas
istorijos
mokslo
diskursas ir
manymas
apie praeitį
kaip istorinę
t i e s ą ,
kuriančią
savimonę
ar identitetą
šiandien.

Šiai kultūrai, pritaikant šiandienos kalbos kategorijas, būdingas „žalumas“
Pav. 1.12
(ekologiškumas).
Senoji
religijos forma, harmoniją
jaučianti
natūralioje
aplinkoje,
natūraliuose
tikrovės
fenomenuose
regėdama kosminę tvarką,
linko į pagarbą gamtai.
Tai itin aktualu laike, kai
žmogaus ir aplinkos santykis – žūtbūtinė kova ar
naikinantis išnaudojimas
kuriant
daiktišką
gerovę.
Svarbus ir   politinės
organizacijos pavyzdys
– decentralizuota sąjunga
gynybos tikslams metanti
bendras pajėgas, tam
iš esmės nereikalingas
biurokratinis
aktyvas.
T. y. išvystytos kultūros
visuomenė sąmoningai
Pav. 1.11

Ši teorija yra
nauja ir galbūt
ne
visada
priimtina
vyraujančiai
akademinei pozicijai, tačiau jos
svarba kur kas didesnė kalbant apie istoriją
kaip neatsiejamą savimonės dalį.

pasirinkusi autonominį valdymą ir susirenkanti tik
esant bendram reikalui.

Todėl galima bandyti išplėsti ar paaiškinti
anksčiau nurodytos faktų ir artefaktų mozaikos aktualumą šiam tikslui.

Istorija, kokia papasakota viršuje, gali būti svarbi
identiteto konstrukcijai. Visa tai yra reali ir didinga
tautos identiteto galimybė.
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